
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. DAG VAN DE KWB 

Op zondag 1 mei is dit voorzien in de dierentuin van Plankendael. Er moest hiervoor ingeschreven 

worden voor 1 april. 

Dit is een herinnering voor de ingeschrevenen. 

 
2. BEZOEK AAN DE DELTAWERKEN (NEELTJE JANS) 

 

Op zaterdag 21 mei brengen we met de KWB een bezoek aan "Neeltje Jans", het themapark over de Deltawerken 

op een voormalig werkeiland in de Oosterschelde. We gaan binnen in de stormvloedkering, doen een rondvaart op 

de Oosterschelde en bezoeken de verschillende exposities en attracties. Een interessante, leerrijke én ontspannende 

uitstap voor jong en oud aan KWB-voordeeltarief!  

Alle nuttige inlichtingen en inschrijving werd vorige maand meegegeven met het KWBeeke. Er werd massaal 

hiervoor ingeschreven, waarvoor onze dank.  

Deze inschrijving moest ten laatste op 1 april gebeuren(geen aprilgrap). 

Dit is een herinnering voor de ingeschrevenen. 

 

3. PAASEIEREN RAPEN VOOR DE KINDEREN 

 

Wie wil paaseieren rapen met zijn kinderen of kleinkinderen moet naar de mis van 10.00 uur komen in de 

kerk St. Jozef in Wezel. 

Na de mis kunnen de kinderen paaseieren gaan rapen in de tuin van de pastorij. 

Voor de volwassenen is er koffie voorzien.  

Nadat alle eieren opgeraapt zijn worden ze gelijk verdeeld onder de aanwezige kinderen. 

 

4. JOGGING VOOR BEGINNERS 

 

Vanaf 2
de

 paasdag  ( 24 april 2011)starten we opnieuw met jogging voor beginners op de looppiste van de 

Keiheuvel vanaf 19.00 uur.  

De joggingkalender voor provincie Antwerpen is bijgevoegd. Men vindt dit ook op onze website. 

Zij die graag starten met joggen kunnen hierbij ons een initiatie doen en als het hen bevalt, kan men elke 

maandag op dezelfde plaats en uur in groep werken aan uw conditie onder de vorm van joggen. 

Alle inlichtingen bij Jef Van Gompel, Fabiolalaan 9 tel 014/816125. 

 

5. FAMILIEDAG 

 

Op Pinkstermaandag 13 juni gaat onze jaarlijkse familiedag door in en rond het Ontmoetingscentrum in 

Balen.  

We zorgen voor een aantal volksspelen waar de kinderen en volwassenen vrij kunnen van gebruik maken. 

Nadien is er een barbecue voorzien met heerlijke groenten en lekkere stukken vlees. 

Volgende maand meer hierover alsook de inschrijving. 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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6. GOEDKOPE ZONNEPANELEN VIA KWB 

 

Met de infoavonden en de samenaankoop van dakisolatie heeft KWB de voorbije jaren veel mensen 

overhaald om hun huis beter te isoleren. Het milieu en hun portemonnee zijn er goed bij gevaren. En we 

gaan nog een stap verder. In Raak van april vinden de leden een aanbod over zonnepanelen. KWB wil 

zijn leden informeren over zonnepanelen, en hen een mooie korting geven als ze zonnepanelen 

installeren. We werken hiervoor samen met de firma Linea Trovata. Wat bieden we? 

1. In Raak van april kan je een uitgebreid artikel lezen over zonnepanelen  

2. Als je er meer wil over weten schrijf je je in voor een van de vijf provinciale informatieavonden. Deze 

gaan door: 

• op donderdag 12 mei 2011 om 20 uur in Heusden-Centrum (Limburg), parochiezaal ‘De 

Kring’, Guido Gezellelaan 15 

• op dinsdag 17 mei 2011 om 20 uur in Herentals (Antwerpen), zaal ’t Hof, Grote Markt 4 

• op woensdag 18 mei 2011 om 20 uur in Oosterzele (Oost-Vlaanderen), Parochiekring, Dorp 3 

• op donderdag 19 mei 2011 om 20 uur in Torhout (West-Vlaanderen), cultureel centrum De 

Brouckere, ’s Gravenwinkelstraat 5 

• op woensdag 25 mei 2011 om 19.30 uur in Grimbergen (Vlaams-Brabant), Charleroyhoeve, 

Lierbaan 16.  

Deelnemen aan deze informatieavonden is gratis voor kwb-leden, niet-leden betalen 3 euro. Je dient je 

wel een week vooraf in te schrijven via www.kwb.be/lineatrovata 

3. Als je geïnteresseerd bent om zonnepanelen te laten plaatsen kan je via www.kwb.be/lineatrovata 

vrijblijvend een offerte aanvragen. Kwb-leden krijgen een korting van 0,10 euro per kilowattpiek. Op 

een modale installatie is dit een korting van ongeveer 400 euro. 

 

7. FIETSKALENDER 2011  

 

Falos, de sportdienst van KWB, heeft een jaarlijkse fietskalender uitgegeven van de fietsroutes in de 

provincie Antwerpen.  

Dit is voor alle fietsliefhebbers, lid of geen lid, iedereen is welkom. 

De fietstochten zijn op maat voor het hele gezin. Telkens is er een tocht van minstens 10 km.  

Je kunt altijd kiezen voor een grotere afstand. 

Deelnameprijs (verzekering inbegrepen) is richtprijs(kan verschillen per fietstocht) 

Voor leden: 2 euro per persoon 

Voor niet-leden: 2.5 euro per persoon 

Onder de 12jaar: gratis. 

Zie ook bijgevoegde kalender. 

 

Het Bestuur 

 

 


